club de
Muntanya
de l’eliana

341
Descobrim
el pais

el tossal
de marinet
xodos
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
14 d’Octubre de 2012
TRANSPORT
Autobus o cotxes
HORA D’EIXIDA
8 del matí. Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, camins i assagadors..
DESNIVELL
de pujada 510 i de baixada 510 m.
DURACIÓ
5 hores 13 Km aproximadament
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TERRENY I VEGETACIÓ
Cingles, barrancs, carrasques i pins.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya L’Eliana
CARTOGRAFIA
592-IV Xodos.
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar. No trobarem aigua en
tota la ruta..

Duració.

5h

Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

510 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

510 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

10 Km

Esforç. Quantitat d’esforç.

2

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

12,6

Xodos és un menut poble de la comarca de l’Alcalatén de poc més cent habitants que malda per
sobreviure enmig d’un paisatge fragós de barrancs, penyes i tossals. Situat dalt d’una airosa
penya és guaita i talaia de camins i pelegrins, la
rogativa de Les Useres a Sant Joan de Penyagolosa hi passa sota el casat. El poble enlairat en un
crestall rocós conserva un portal i restes de les
muralles medievals.
La ruta proposada visitarà un tossal pròxim, hi ha
troballes de l’època del Bronze, carregat de llegendes d’un tresor amagat guardat per un malèfic
brau que sols es pot trobar en nits de lluna plena.
La caminada inicia del poble de Xodos agafant una
senda que pel vessant de migjorn davalla al barranc homònim i enllaça amb el camí de Sant
Joan. Poc després agafarem el camí de les Foietes, antic camí empedrat, que munta en continues
llaçades al mas de Llorens. Seguim una pista a la
dreta SW que penetra en el barranc del mas de
Vela i més endavant una senda que aplega a l’abandonat mas del Barranc. Des del mas ja podem
guaitar aquesta vall oberta entres el tossal de Marinet al nord i les Mallades i la moleta de Gargan al
sud. Destaca el dens bosc de carrasques que lentament va ocupant els bancals abandonats entre
els masos en runes. Una senda remunta pel bosc,
discorre alta sobre el barranc i sota els cingles de
l’Escaleta. La senda aplega al mas de Vela en la
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capçalera del barranc voltat de bancals coberts de
pinassa.
Ara seguirem una pista NW que remunta en llaçades el pinar fins el coll del Pla de la Creu. Al coll hi
trobem el camí de Sant Joan, però abans seguint
un corriol cap a llevant s’enfilarem en el tossal de
Marinet. És una perfecta talaia per a guaitar tot el
nord del país des de la costa mediterrània a l’interior aragonès així com tots els cingles i boscos que
envolten la Penyagolosa.
De nou en el Pla de la Creu agafem el camí dels
pelegrins de les Useres en direcció a Xodos. Una
llarga baixada pel bosc ens deixa en la font dels
Posos en el llit del barranc de Xodos. Aquest ullal
alimentava les moles del molí de Xodos que resta
a la dreta del camí. Sols resta remuntar una senda
per arribar al poble de Xodos punt de partida.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Plaça Miguel Comes, sn.
46183 L’Eliana
CIF G96249586

CLUB MUNTANYA L’ELIANA COMPTA EN UNA AJUDA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER ACTIVITATS DE LA PROMOCIÓ DE L’US DEL VALENCIÀ PER ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

Ruta el Tossal de Marinet.

